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فواید سیلوهاي فلزي نسبت به سیلو هاي بتنی

گفتگوي اختصاصی با مهندس فتاح وزیري؛ 

ساخت 6 میلیون سیلو در ایران بحران نیست!

FIFO معرفی اصل



چالش پیش روي متقاضیان ساخت سیلو

ازآنجائیکه دانه گندم پس از برداشت نیز می تواند به عنوان یک ارگانیسـم 

زنده، تمامی اعمال حیاتی ظاهري، مانند تنفس، متابولیســــم و رشـد را 

انجام دهد و در معرض تغییرات فیزیکی، شـیمیایی و بیولوژیکی قرار دارد، 

این موضوع نگهداري و ذخیره سازي گندم را به پروسـه اي پیچیده و فعال 

تبدیل می نماید.

به طورکلی هدف اصـلی در طول انبار کردن و ذخیره ســازي حفظ کمیت 

وکیفیت گندم اسـت بطوریکه در زمان ذخیره سـازي خواص اصــلی دانه 

حفظ شده و از تغییر آن جلوگیري شود. لذا ضـروري اسـت تا رطوبت، دما، 

آلودگی به آفات انباري و فعالیت درونی گندم که یک سـاختار زنده اســت 

کنترل شود. بدیهی است بدون وجود زیر ساخت ها انجام صـحیح عملیات 

ذخیره سازي امکان پذیر نخواهد بود و با انتخاب و تأسیس سیســتم هاي 

ذخیره سازي استاندارد و استفاده از تجهیزات مناسب، فضـــا و بســـتري 

مطلوب براي حفظ گندم ایجاد می شود.

ذخیره سازي موثر در مراکز ذخیره سازي اسـتاندارد مولفه جدي و مهم در 

حفظ کیفیت گندم و در نهایت کیفیت محصـــول نهایی تولید شده از آرد 

غالت قلمداد می گردد.

یکی از مهمترین دغدغه هاي صاحبان صنایع مصــــــرف کننده غالت و 

مدیران کار خانجاتی که نیازمند ساخت سیلو هستند انتخاب نوع بتنی و یا 

فلزي سیلو می باشد. علی رغم وجود تفاوتهاي فاحش و محســوس در نوع 

ســاخت پروژه ها، قیمت تمام شــده و امکانات این دو نوع ســیلو، باز هم 

بســیاري از مدیران قبل از ساخت سیلو، روزها و هفته ها را براي بررسی و 

انتخاب بهترین نوع سیلو براي واحد تولیدي خود صرف می کنند.

چند درصد سیلوهاي کشور فلزي و یا بتنی است؟

قبل از پرداختن به مســــــــــأله ویژگی ها و تفاوتهاي این دو نوع سیلو، 

ذکرآماري از سیلوهاي موجود در کشور خالی از لطف نیست؛

در حال حاضـــر بخش دولتی با دارا بودن توان ذخیره ســـازي به مقدار 6 

میلیون تن از مجموع 14/5 میلیون تن ظرفیت ذخیره سازي کشـور، 41 % 

از سهم کل ذخیره کشور را عهده دار می باشد حال آنکه بخش خصـوصی با 

دارا بودن توان ذخیره ســـــازي به مقدار 8/5 میلیون تن از مجموع 14/5 

میلیون تن ظرفیت ذخیره سازي کشــور، 59% از سهم ذخیره سازي گندم 

کشور را عهده دار می باشد.

باالترین میزان نوع ذخیره سازي بخش خصـــــوصی با 49/9% از مجموع 

ذخیره سـازي این بخش مربوط به سـیلوي فلزي و بعد از آن مربوط به انبار 

5% کمترین سـهم را داراسـت که از  ساده می باشد، سیلوهاي قائم بتونی با 

دالیل آن می توان به هزینه باالي احداث و نگهداري این نوع سیلوها اشـاره 

نمود.

با توجه به اینکه در حال حاضـر در حال حاضــر بخش قابل توجهی(حدود 

5 درصد)  از ظرفیت ذخیره سازي بخش خصـــوصی، درسیلوهاي فلزي  0

متمرکز شده است، این مسأله گواهی بر مزیت هاي بیشتر سیلوهاي فلزي 

بر بتنی است!

سیلوهاي فلزي یا بتنی؟!

فواید سیلوهاي فلزي نسبت به سیلوهاي بتنی

 مهمترین مزیت سیلوهاي فلزي سرعت اجراي بســـــیار باالي 

آنهاسـت به عنوان مثال براي احداث یک واحد با ظرفیت پانزده هزار تن به 

مدت زمانی فقط معادل چهار ماه براي بر پایی سیلوها و دو ماه براي نصـب 

تجهیزات و ماشین آالت نیازمندیم حال آنکه سـیلو هاي بتنی براي احداث  

همین تناژ به زمانی معادل دو تا ســـه برابر ســــیلوهاي فلزي نیازمندند. 

(میزان مصـالح و تجهیزات کارگاهی جهت اجراي سیلوهاي بتونی بســیار 

زیاد می باشد)

 مزیت مهم دیگر این اســـــت که در پیرامون خطاهاي اجرایی، 

سیلوهاي فلزي برتري واضحی نسـبت به سیلوهاي بتنی دارند. مخصـوصاً 

آن دسـته از ســیلوهاي فلزي پیچ و مهره اي که از قطعات پیش ســاخته 

درست شده و در محل مونتاژ می گردند.

 ســیلوهاي فلزي با توجه به بار مرده کمتر، نیاز به فونداســیون 

ساده تر و ارزانتري دارند که در نهایت  مجموع هزینه احداث پروژه را تا حد 

زیادي کاهش می دهد. هزینه باالي طراحی و ســاخت و تعمیر و نگهداري 

سیلوهاي بتنی به هیچ وجه قابل مقایسه با سیلوهاي فلزي نیست!

 جابجایی و تخریب ســــیلوهاي فلزي پیچ و مهره اي به راحتی 

انجام پذیر است حال آنکه سیلوي بتنی به هیچ وجه امکان جابجایی ندارد.

 دقت باال در محاسـبات ســازه هاي فلزي دلیل دیگر برتري این 

نوع سیلو بر سیلو هاي بتنی است. عوامل محیطی مانند ضریب شتاب زلزله 

منطقه، سـرعت باد، بارش برف و وی ژگیهاي خاص خود غله همگی به دقت 

در سیلو هاي فلزي و تحت فرمول، قابل محاسبه می باشد.

 سطوح کامالً صـیقلی و عدم وجود کنج هاي داخلی، حرکت آرد 

را آسـان نموده و از کلوخه شــدن آرد در ســیلوهاي فلزي جلوگیري می 

نماید؛ بنابراین کپک ها و شپشـک آرد، در سیلوها و کندوها بوجود نخواهد 

آمد. حداقل بودن سایش دانه ها بر روي جداره سیلوها در سـیلو هاي فلزي 

( دانه هاي گندم براي تخلیه روي همدیگرمی غلتند و نه روي جداره ) نیـز 

از دیگر مزیت هاي سیلو هاي فلزي به نسبت بتنی است.

 نصـب سیسـتم کنترل حرارت غله مخصــوصاً در سیلوهاي که 

داراي ظرفیت باال می باشند در سیلو هاي فلزي بســـــیار معمول و سهل 

االستفاده است. بطور کلی  واکنش غالت در سیلو هاي فلزي در خصــوص 

دما بسـیار قابل کنترل تر می باشد. جایگزینی آسان قطعات و امکان تعبیه 

سیستم هاي تهویه و هوادهی از زیر کندوها از دیگر مزایاي سیلو هاي فلزي 

می باشد.

 خطرات نشــت گاز حین عملیات ضدعفونی در سیلوهاي بتنی 

بسیار باالست دقیقاً این مسأله در سیلو هاي فلزي کمتر دیده می شود.

 انعطاف طراحی ســـــیلوهاي فلزي و قابلیت انطباق طراحی و 

ساخت براي تمامی اقلیم هاي کشـور شامل گرمسـیر، سردسیر، مرطوب و 

بادخیز همچنین قابلیت اجراي طرح توسعه سیستم تا 100000 تن بدون 

ایجاد اختالل در کار روزانه فازهاي قبلی اجرا شــده در ســیلوي فلزي نیز 

وجود دارد، مســــــأله اي که در سیلو هاي بتنی به این سادگی قابل اجرا 

نیست.

 جدا بودن کندوها که عالوه بر رعایت مســائل بهداشتی و حفظ 

گندم در مقابل آفات انباري، امکان ذخیره ســـــازي گندمهاي مختلف و 

تفکیک آن ها را در کندوهاي متفاوت و همچنین امکان تخلیه گـندم ها با 

اولویت ورود را فراهم می نماید. (امکان اختالط گندم هاي متنوع در هنگام 

تخلیه) و همچنین سهولت تمیز کردن دیواره هاي سیلوي فلزي)

 رعایت اصــل  FIFOیا (First In First Out)  در انبارش 

کاال
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کدام استانداردها در قیمت سیلو تأثیر گذار است؟

سیلوهاي فلزي براساس استاندارهاي مختلف محاسبه و عرضـه می گردد. 

معمولترین این استاندارها    DIN ، AFNORفرانســـــــــــــــه و 

 ANSI/ASEAآمریکا می باشـــد. این اســـتاندارها در مواردي مانند 

ضرایب اطمینان و وزن مخصـوص مواد اعمال شده در محاسبات استاتیک  

با یکدیگر متفاوت می باشـد. به عنوان مثال طبق اسـتاندارد  DINآلمان ، 

وزن مخصــوص گندم 900 کیلوگرم در متر مکعب،  AFNORفرانســه 

850 کیلوگرم در متر مکعب و    ANSI/ASEAآمریکا 830 کیلوگـرم 

در متر مکعب در نظرگرفته می شـــــــود. در مجموع می توان عدد 830 

کیلوگرم در متر مکعب را که داراي ضــریب اطمینان کافی می باشــد، به 

عنوان یک حداقل پذیرفت. در واقع مهمترین اصـل در انتخاب ســیلوهاي 

فلزي اطمینان از صـحت و دقت در محاســبات ســازه می باشــد. عوامل 

محیطی مانند ضــریب شـــتاب زلزله منطقه، ســـرعت باد، بارش برف و 

وی ژگیهاي خاص خود غله مانند وزن مخصوص، ضریب اصطکاك و ... تاثیر 

مسـتقیمی به روي انتخاب ضخامت سیلو اجزاي سیلو و بدین ترتیب روي 

قیمت تمام شده دارد. بنابراین پیشـــــنهاد می گردد قبل از تایید قطعی، 

محاسبات استاتیک از سازنده دریافت شده تا توسط یک محاسـب با تجربه 

در این زمینه،کنترل گردد. بنابراین در هنگام مقایســه چند پیشــنهاد از 

سازندگان مختلف به مشــخصــات فنی و وزن کل فوالد استفاده شده نیز 

توجه داشته و تنها به مقایسه قیمت تمام شده براي هر تن اکتفا نکنیم.

کمیت و کیفیت گالوانیزاسیون  اجراي سیلو باید چگونه باشد؟

 اسـتاندارهاي موجود درباره ضــخامت الیه گالوانیزه برابر اســت با 275، 

350،450 و 600  گـرم در متـر مـربع بـراي هـر دو طـرف ورق، به عقیده 

کارشناسـان با تجربه در این صـنعت، براي قطعات بیرونی مقدار 450 گرم 

در متر مربع الزم و کافی بوده و براي قطعات داخلی میتوان از مقادیر پایین 

تر استفاده کرد. از طرف دیگر گالوانیزاسیون با مقدار بیش از ششصـد گرم 

در متر مربع توصیه نمی شود چون در این حالت روکش گالوانیزه با گذشت 

زمان پوسته پوسته شده  و جدا می گردد. البته در کنار بنادر، که داراي آب 

و هوایی با خوردگی بســـــــیار باال می باشند، بهتر است عالوه بر انتخاب 

گالوانیزاسیون ششـصـد گرم در متر مربع از پوششـهاي رنگ اپوکسـی نیز 

استفاده می گردد. 

میزان عمر سیلوهاي فلزي در مقایســه با سیلوهاي بتنی چقدر 

است؟

سـوال دیگري که براي اغلب ســرمایه گذاران ایجاد می شــود میزان عمر 

سیلوهاي فلزي در مقایسه با سیلوهاي بتنی است. همان طور که می دانید 

ســیلوهاي فلزي عمدتاً از ورقهاي فوالدي موجدار گالوانیزه ســـاخته می 

شـوند و این کیفیت و کمیت گالوانیزه موجود بر سـطح فوالد می باشـد که 

عمر اینگونه سـیلوها را تعیین می نماید. درکل عمر سـیلوهاي فلزي را می 

توان حدود 35 الی 45 ســـال برآورد نمود. مهمترین فاکتور در خورندگی 

بدنه سـیلوهاي فلزي میزان اســیدیته هوا می باشــد. هرچه هواي محیط 

آلوده تر و داراي گرد و غبار بیشــتري باشد میزان اسیدیته آن باالتر است. 

همچنین در کنار بنادر با توجه به باال بودن میـزان یونهاي نمک موجود در  

هوا اسیدیته هوا بسیار باال می باشد.

آیا تابش نور آفتاب بر سـیلوهاي فلزي موجب باال رفتن دماي داخل سـیلو 

می شود؟

یکی دیگر از موارد مورد بحث در باره ســـیلوهاي فلزي، اثرســــوء تابش 

مسـتقیم آفتاب بر بدنه این سیلو هاست. برخالف تصـورات نادرست، تابش 

مسـتقیم آفتاب بر بدنه سیلوهاي فلزي موجب باال رفتن دماي داخل سیلو 

نمی شود. درست است که حرارت سطح خارجی به سرعت به سطح داخلی 

سـیلو منتقل می شـود اما این حرارت به علت پایین بودن ضــریب انتقال 

حرارتی غله و وجود هوابین دانه ها، به توده غله داخل ســـیلو منتقل نمی 

گردد.

سه سوال مهم براي انتخاب سیلوهاي فلزي

معرفی پروژه هاي شرکت پارس ترك سیلو

پروژه 11000 تنی کارخانه آرد شوط ماکو

کارخانه آرد سازي تعاونی 13 واقع در شهرستان شـوط ماکو در جهت افزایش 

توان ذخیره سازي خود در اواخر سال 90 ، اقدام به سـاخت پروژه سـیلوي 11 

هزار تنی توسط شرکت پارس ترك سیلو نموده است.

  

این سیلوي فلزي با ظرفیت ذخیره سازي  ان 15 هزارتن  از دو کندوي 7500 

تنی تشـکیل شده است. همچنین سیسـتم نقل و انتقاالت 150 تن در ساعت 

در این پروژه نصب شده است.

سیلوي مذکوربا سرمایه بخش خصــوصی به مبلغ 8 میلیارد ریال احداث شده 

است. با بهره برداري از این سیلو ظرفیت ذخیره سازي گندم در فضــــــــاي 

اسـتاندارد در شـهرسـتانهاي شـمال اســتان آذربایجان غربی به 75 هزار تن 

افزایش می یابد.
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بحث سیلو و نهضــــــت سیلو سازي از جمله مواردي است که از سال 84 

بدنبال خودکفایی کشور در تولید گندم،  شدت یافت و سرمایه گزاران این 

صـنعت مورد اســتقبال دولت و بویژه شــرکت بازرگانی دولتی ایران قرار 

گرفتند. اما در سال هاي اخیر بدلیل بروز خشـکسـالی و کاهش محسـوس 

تولید گندم در کشــــور تعداد زیادي از سرمایه گزاران این بخش براي پر 

گردن سیلو هایشان با مشـکل مواجه شدند. از طرفی نبود گندم باعث عدم 

کارایی سیلوهاي بخش خصـوصی شده بود و از طرفی عدم کســب درآمد 

براي سیلوداران، پرداخت اقساط بانکی و توجیه اقتصادي این پروژه ها را با 

بن بسـت مواجه کرد لذا عده اي دست به فروش پروژه ها با نرخهایی کمتر 

از حد معمول زدند و عده اي دیگر از ســیلو داران شـــروع به گله گزاري و 

شکایت از سازمانهاي دولتی بدلیل عدم حمایت نمودند. امروز  این مسـئله 

همچنان بر قوت خود باقی است....

آقاي مهندس فتاح وزیري رئیس هیئت مدیره شرکت  PTSILOبا بیان 

مقدمه فوق به سواالت مطرح شده در این حوزه پاسخ می دهد.

 صنعت سیلو سازي در کشـــــور دچار بحران شده است آیا این 

مشکل ناشی از جانمایی نا مناسب سیلو ها توسط دولت است؟

مشکل اصلی کشور خشکسالی است و هیچ ارتباطی با دولت و سیلو ساز  و 

جانمایی سیلو ها ندارد. در حال حاضر اغلب سیلوها در مناطقی از کشورکه 

بارندگی بیشتري دارد، احداث شده است. احداث حدود 6 میلیون تن سیلو 

که در حال حاضر در ایران موجود است آرزوي هر کشــــوري است چراکه 

سیلو اعتبار یک کشور است. بنده معتقدم مشـکل اصلی عدم چند منطوره 

بودن کاربري سیلو هاست. به عقیده من کشـــوري با موقعیت جغرافیایی 

استراتژیکی چون ایران باید تا سه برابر ظرفیت کنونی سـیلو احداث کند و 

در تجارت گندم و غالت منطقه قدمی بزرگ و تاثیر گزار داشته باشد.

جانمایی سیلو تاثیر کمی در بهره وري از سیلو دارد و این مقدار مصــرف و 

جمعیت مصــرف کننده است که جانمایی را مشــخص می کند. متاسفانه 

سـیلو هاي موجود در حال حاضـر هیچ فعالیت تجاري ندارند. دولت باید با 

حمایت از طرح هاي اجرایی سیلو مانع از ورشکســــتگی آنها و فروش این 

پروژه ها و حفط سرمایه کشور شود. 

 آیا راهی براي نجات سیلوداران پیشنهاد می کنید؟

مصرف ساالنه داخلی کشـور حدود 12 میلیون تن گندم است حال آنکه ما 

4 میلیون تن تولید داریم لذا دولت مابقی مصـــرف را باید وارد کند و  تنها 

خیال خود کفایی و تولید مازاد گندم  را از سر بیرون کند و سرمایه و انرژي 

خود را صرف این حوزه ننماید. در حال حاضر  از لحاظ اقتصــادي کشــت 

گندم در بعضی از مناطق براي کشاورز  با توجه به هزینه هایی مانند کود و 

بذر و برق و آب به هیچ وجه صرفه اقتصادي ندارد لذا وظیفه دولت حمایت 

کشاورز براي تولید سایر محصوالت و تسـهیل واردات و تجارت غالت براي 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

 متاسفانه دولت هیچ برنامه اي براي پر کردن ظرفیت سیلوها نداشته و تنها 

مجوز ساخت سیلوها را صادر می کند الزمه حمایت از  سیلو سازان و سـیلو 

داران این است که لذا براي حل این مشـــکل دولت باید نیاز گندم خود را 

ابالغ و مدیریت تامین آن را به بخش خصـوصی می دهد و خود فقط نظارت 

را بر عهده داشته باشد. تجارت غالت نیازمند داشتن سیلو اسـت و ما بخش 

اصلی این مسیر را طی کرده ایم و اگر بتوانیم گندم مورد نیاز را تامین کنیم 

به راحتی میتوانیم وارد بازار داغ غالت و فرآورده هاي آن در دنیا شــویم و 

درآمد قابل توجهی از این راه کســـــب کنیم گندم وارداتی نه تنها توسط 

ترانزیت و تجارت بلکه  با فرآوري در بخش هاي صــــنایع تبدیلی موجب 

ارزآوري دو چندان براي کشور خواهد شد. اگر ما بتوانیم در مسـیر تجارت 

غالت دنیا قرار بگیریم می توانیم ساالنه 5 تا 6 میلیارد دالر براي کشــــور 

بازدهی ارزي داشته باشیم و اگر صـنایع تبدیلی را نیز دخیل کنیم این رقم 

به 10 میلیارد هم می رسد.

 بســــیاري از شرکت هاي سیلو ساز به دلیل تحریم بین المللی 

دچار ورشکستگی شده اند. در این رابطه چه نظري دارید؟

بسـیاري از این شرکت ها که ادعاي ور شکســتگی می کنند در واقع کنار 

کشیده هاي این صنعت هستند و آن هم به خاطر معضالت سیلو نیست! در 

برهه اي از زمان بعضی از این شرکت ها با چپاول سرمایه هاي ملی و خارج 

کردن ارز دولتی از کشور اقدام به در آمد زایی شخصی کردند. ساخت سیلو 

فرمول و مهندسی پیچیده اي نداشت! جوانان تحصـیل کرده و فرهیخته ما 

می توانســــــتند استانداردهاي روز دنیا را آموخته و سیلوسازي را با علم 

روزشـــان بومی کنند و مانع ورود بیش از حد دالالن خارجی ســــیلو به  

بازارکشور شوند.

از یک ســو شـــرکت هاي دالل که تمامی پروژه را از پیچ و مهره گرفته تا 

اجراي کامل از خارج وارد نموده و ارز کشــــور را به تاراج بردند و از طرفی 

دولت با عدم تعیین گمرکی براي ســـــیلو هاي وارداتی باعث تقویت این 

دالالن شـد و تولید کنندگان داخل را به عقب راند. چرا براي واردات سـیلو 

گمرکی صفر تعیین شد؟!

 لطفا کمی در رابطه با شـرکت پارس ترك سـیلو  و فعالیت هاي 

آن توضیح دهید.

شرکت پارس ترك سیلو از سال 1386 فعالیت خود را در حوزه سـیلو آغاز 

2 سال قبل از آن هم بصــــورت خانوادگی در زمینه  کرده است و حدود 5

تولید غالت و تجارت نهاده هاي دامـی فعالیت مــی نمود.  PTSILOدر 

اکثر استان هاي کشــــور اقدام به ساختن سیلو کرده و هدف اصلی خود را 

همسو شدن با کشـورهاي تراز اول در صنعت سیلو می داند.  پی تی سیلو با 

انتقال تکنولوژي از شرکت جوینت خارجی که خود این شـرکت نیز دانش 

یک شرکت امریکایی را خریداري نموده، توانســـته به بومی سازي صنعت 

سـیلو اقدام نماید. از طرفی  PTSILOداراي دو کارخانه بزرگ در شــهر 

تهران و قزوین است و  با بهره گیري از حدود یکصـــد پرسنل مســــتقیم 

حرفه اي سعی در پیشــــرفت در این صنعت و ارائه بهترین خدمات پس از 

فروش و سرویس هاي تعمیر و نگهداري به سیلو داران را دارد. 

 حضـــــور سایر شرکت هاي نوپا را در عرصه سیلوسازي چگونه 

ارزیابی می کنید؟

در بازار یک کشــور باید تمامی شرکتها حضــور یابند چراکه رقابت الزمه 

پیشـرفت است اما به شرطی که مانع فعالیت شرکتهاي خارجی که سیلو را 

در خارج کشــور ساخته و به داخل می فرستند شوند، چرا که شرکتها باید 

در راستاي منافع داخلی و ملی تالش کنند. براي مثال کشوري چون برزیل  

براي واردات سـیلو تا 35 درصـد تعرفه وارداتی گمرك لحاط نموده چراکه 

نمی خواهد ارز را به راحتی و رایگان از کشـورش خارج کنند. من آرزو دارم 

5 شرکت بزرگ سـیلوسـازي داشـته باشـیم تا بتوانیم در  در ایران حداقل 

بازارهاي دنیا حرفی براي گفتن داشته باشیم.

برنامه هاي آتی شرکت PTSILOچیست؟

در برنامه هاي آتی خود، فعالیت و ساخت کارخانه در افریقا، هند و آسـیاي 

میانه  را در برنامه داریم و در حال حاضر در صدد ساخت کارخانه در کشور 

هند هســـــــتیم  PTSILOدر صدد آن است تا دانش خود را با قیمت 

مناسب در اختیار شرکاي خارجی گذاشته و به عنوان شرکتی پیشـــرو به 

صادرات دانش خود در حوزه سـیلو بپردازد. اما بهر حال اولویت ما پوشـش 

بازارهاي داخلی سیلو می باشد.

ساخت 6 میلیون تن سیلو در ایران بحران نیست بلکه آرزوي هر کشوري است...!

تعرفه صفر واردات سیلو، سوال بی پاسخ سیلوسازان توانمند داخل...؟!

PTSILO رئیس هیئت مدیرهPTSILO رئیس هیئت مدیرهPTSILO رئیس هیئت مدیره
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اخبار جدید پارس ترك سیلو

مهندس غفارزاده مدیریت کارخانه آرد هشـترود واقع در استان آذربایجان شرقی که براي ساخت پروژه سیلوي ذخیره سازي گندم ، تکنولوژي پارس ترك سیلو را 

برگزیده بود با اتمام مرحله مونتاژ این سیلو توسط کارشناسان فنی  ptsiloدر سال جدید، اقدام به بارگیري این سیلوها نموده است.

سیلوي مذکوردر قالب 2 کندوي 6700 تن براي ذخیره سازي گندم مصرفی کارخانه  آرد هشترود به بهره برداري رسیده این سیلوها از نوع کف صاف می باشد.

 پروژه سیلوي شرکت خوراك دام و سیور آبزیان ممتاز دانه قوچان طی 40 روز ساخته و توسط کارخانه ptsilo تحویل شد.

شرکت ممتاز دانه قوچان تحت مدیریت جناب مهندس رضایی با ظرفیت تولید 20 ساالنه هزار تن خوراك دام و 10 هزار تن خوراك طیور سـاالنه  

در زمره شرکت هاي بزرگ و فعال این حوزه می باشد.  این شرکت توان تولید انواع کنستانتره دامی و دان طیور  را داراست. سیلوي شرکت ممتاز 

دانه  با تناژ 850 تن در قالب یک کندو و از نوع کف صاف می باشد. قطر  این سیلو 10/06 متر بوده و در حال حاضر در حال بهره برداري می باشد.

اخبار جدید پارس ترك سیلو

سیلوهاي شرکت کیوان مرغ پر طالیی در قالب یک کندوي 1500 تنی به مرحله پایانی مونتاژ رسید.

شـرکـت کیوان مرغ پر طالي مهاباد با مدیریت مهندس سـواري در سـال 1386 بعنوان کارخانـــــه خوراك دام و طیور آبزیان در یکی از خوش آب و هواترین 

مناطق مهاباد و با استفاده از جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاههاي روز این صنعت به خصــوص شرکت PTN  هلنـد تاسیس و اقدام به تولید انواع محصـول 

اعم از کنسانتره دام و خوراك آبزیان و خوراك انواع طیور گوشتی، مادر و تخمگذار (پیش دان، رشد دان، پس دان) براساس نیاز هر نژاد طبق استاندارد با بهترین 

کیفیت ممکن و ظرفیت 10 تن در ساعت نمود. کیوان مرغ براي توسعه و رونق هر چه بیشتر و بهتـر این صنعــــت و یاري رساندن در خدمات فنی و بهره گیري 

از نظرات کارشـناسان زبده همچون گذشته حامی و پشتیبان مرغـداران و دامداران علی الخصــوص مشتریان شرکت می باشد ضمنا در این راستا زمینه اشتغال 

براي 50 خانوار اعم از کارشناس فنی و غیره فراهم شده است.

این کارخانه داري سیسـتم مدیریت ایزو 9001-2000 از MIC  انگلسـتان میباشد. این شرکت در راستاي ارتقاي کیفیت دان و افزایش کارایــی و بهره وري و 

تغییر در ضـرایب تبدیل در سـال 88 با همکاري شــرکت هلندي CehaveInternational و اســتفاده ازمواد Base Mix وارداتی اقدام به تولید انواع 

محصـوالت اعم ازخوراك طیور شامل: گوشتی، مادر، تخم گذار و کنسـانتره دامی ( شیري و گوشتی) نموده و در حال حاضر کیفیت و ضریب تبدیل محصـوالت 

این کارخانه سرآمد و شاخص تعیین کننده و وجه تمایز نســـبت به کارخانه هاي مشـــابه می باشد. ضمناً این واحد در سال 1387 به عنوان واحد نمونه صنایع 

غذایی انتخاب گردید. 

شرکت کیوان مرغ داراي ظرفیت تولید بیش از 60000 تن انواع خوراك دام و طیور و آبزیان بوده و داراي پیشـرفته ترین و جدیدترین دستگاهها به صورت تمام 

اتوماتیک با استفاده از سیستمهاي PLC و کامپیوتري برگرفته از تکنولوژي روز دنیا به خصوص شرکت  PTN هلند می باشد و در حال حاضر موفق به تکمیل 

پروژه سیلو با تکنولوژي پارس ترك سیلو در قالب یک کندوي 1500 تنی جهت ذخیره سازي محصوالتش شده است.

9 واحد تولیدي در این شرکت فعالیت دارند ، مجتمع مرغ مادر ، مجتمع آرمان ماکیان مهاباد ، کارخانه جوجه کشـــی آرمان و چندین واحد دیگر از  هم اکنون  

بخشهاي مختلف و توسعه یافته شرکت هستند .

اتمام مرحله مونتاژ سیلوي شرکت کیوان مرغ پر طالیی

اتمام مونتاژ پروژه آرد هشترود

تکمیل پروژه سیلوي شرکت ممتاز دانه قوچان
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   یکی از راه هاي کاهش هزینه و افزایش ســـــود براي هر بنگاه تولیدي، 

پائین آوردن مبلغ انبارداري و خواب سرمایه می باشد. در انبارهاي سـنتی، 

پالتها به صورت فله اي بر روي هم انباشته شده و در صـورت نیاز خط تولید 

به قطعه، آخرین محموله اي که دریافت گردیده جهت مصـــــرف به خط 

LIFO  تولید منتقل میگردد. این فرآیند که در اصــــــــــطالح به آن

  Last in first out می گویند، معایبی در بر دارد که به شرح زیر است :

 انبارش بیش از حد قطعات

ضایعات قطعات بعلت زنگ زدگی

ضایعات قطعات بعلت خاك گرفتگی

حمل و نقل زیاد قطعات

عدم امکان ردیابی قطعات

  با عنایت به توضیحات ارائه شده نیاز است سیســتمی پیاده و اجرا شود تا 

این نقیصه را از بین ببرد. یکی از این سیستم ها  FIFOمی باشد.

FIFOمفهوم   

FIFO  به معنی اولین خروجی از اولین ورودي اسـت. به این معنی که به 

روشـــهاي متفاوت اولین قطعه اي که وارد انبار و یا محل ذخیره ســـازي 

میشــــود در محلی قرار گیرد که هنگام نیاز قطعه به ترتیب زمان ورود به 

انبار، قطعه امکان انتخاب را داشـــته و از انبار خارج شــــود. این روش از 

روشهایی است که امکان اجرائی آن مشکل بوده  ولی منافع بسـیاري براي 

مصــــرف کنندگان دارد در واقع با توجه به اینکه معموال در محاسبات  یا 

برنامه تولید مقداري به عنوان موجودي اطمینان در سیســــتم نگهداري 

FIFO   میشـود که معموال در گردش نمی باشد و در صورت عدم رعایت

قطعات زمانهاي زیادي بصـــورت استوك در انبار باقی مانده و باعث ایجاد 

مشکالتی مانند گذشتن تاریخ مصـرف، تغییر طرح  و گرفتن گرد و غبار بر 

روي قطعات می شود که مانع مصرف آن قطعه میگردد .

FIFO فوائد اجراي 

مصــرف قطعه طبق اولین تاریخ ورودي و جلوگیري از فاسد شدن و باطل 

شدن قطعه بعلت  تاریخ  گذشته شدن آن.

گردش و مصرف تمام موجودي قطعات به نوبت و زمان ورود .

جلوگیري از ضایعات و از دست رفتن سرمایه .

 مصرف قطعات طبق تغییرات و جلوگیري از ماندن قطعات داراي تغییرات 

.

سرعت در شناسایی قطعات معیوب و برگشــــت سریع آن و جلوگیري از 

تولید قطعات معیوب .

   بهبود درکیفیت محصول نهائی

جلوگیري از خواب سرمایه

   یکی از اصول  مهم در رعایت    FIFOرسـیدن به  حداقل موجودي در 

گردش میباشد که باعث سـرعت در  انجام کار و جلوگیري  از فعالیت هاي 

اضافی است. در ضمن رعایت سیسـتم    FIFOیکی از راه هاي جلوگیري 

ایجاد ضایعات در انبار نیز میباشد.

اصل   FIFOدر سیلو ها:

 براي توضیح اصل  FIFOدر سیلو ها  باید به مسأله گردش فیزیکی اقالم 

انبار Physical flow  توجه نمود.در واحدهاي تولیدي الزم اسـت، که 

موجودي هاي انبار به طور منظم گردش داشته و همواره محصوالت جدید 

و تازه ذخیره شود باشد و محموله هاي قدیمی تر که به فساد نزدیکتر است 

زودتر مصرف شود، البته در خصـوص غالت الزم به یادآوري است که گندم 

با ذخیره شـــدن و کهنه شــــدن کیفیت بهتري پیدا می کند. یعنی آرد 

استحصـالی از گندمهاي خوابیده  بســیار با کیفیت تر از آردي است که از 

گندمهاي تازه استحصــال می شود. لذا رعایت اصل    FIFOدر سیلو ها 

بســـیار الزم و ضروري است. به این روش "اولین صادره از اولین وارده" یا 

(First in first out) یا  FiFO گویند. 

(first in first out)  معرفی اصل FIFO
اخبار گوناگون

اخبار گوناگون
اخبار گوناگون

اخبار گوناگون

آغاز طرح توسعه بندر بوشهر با حضور دکتر روحانی

عملیات اجرایی طرح توســعه بندر بوشـــهر در جزیره نگین با 

حضور رئیس جمهوري آغاز شد.

عملیات اجرایی طرح توســعه بندر بوشـــهر در جزیره نگین با 

حضور رئیس جمهوري در تاریخ 24 دي ماه 93 آغاز شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردي اسـتان بوشـهر گفت: طرح توســعه 

بندر بوشهر شامل سه بخش است که براي اجراي این طرح ها، 5 

هزار و 300 میلیارد ریال سرمایه گذاري با مشــــــارکت بخش 

خصوصی انجام خواهد شد.

راســتاد افزود: پایانه کانتینري، پایانه مواد فله مایع و پایانه چند 

منظوره سه بخش طرح توسعه بندر بوشـهر اسـت که در جزیره 

نگین ساخته خواهد شد.

وي گفت: پایانه کانتینري که به طول 600 متر با ظـرفیت 600 

هزار تی اي یو کانتینر را دارد ،در مدت 30 ماه ساخته می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردي اسـتان بوشـهر گفت: پایانه اي چند 

منظوره هم با ظرفیت یک میلیون تن ســـاخته می شـــود که  

شامل 30 هزار متر مکعب سـیلو و 20 هزار متر مربع انبار بوده و 

30 ماه زمان براي ساخت آن در نظر گرفته شده است.

وي با بیان این که بندر بوشــــهر اکنون توان تخلیه و بارگیري 

ســــــــاالنه هفت میلیون کاال را دارد، افزود: ظرفیت تخلیه و 

بارگیري کاال در پایانه هایی که در طرح توســعه بندر بوشـــهر 

ایجاد خواهد شد، بیش از ظرفیتی است که در 50 سـال اخیر در 

این بندر  ایجاد شده است.

راسـتاد یادآور شـد: بندر بوشــهر اکنون توان تخلیه و بارگیري 

4 هزار تـی اي یو کانتینـر کاال را دارد که با بهـره بـرداري از  0 0

مجتمع بندري نگین این میـزان به یک میلیون تـی اي یو مــی 

رسد.

آب خور کشتی ها در بندر بوشهر به 12 و نیم متر می رسد 

وزیر راه و شهرسـازي پس از آغاز اجراي طرح توسـعه بندر بوشـهر با 

حضــــــور رئیس جمهور گفت: بندر بوشهر اکنون ظرفیت تخلیه و 

بارگیري 7 میلیون تن کاال را دارد که با اجراي طرح توسـعه این بندر 

در جزیره نگین، این میزان به 15 میلیون تن می رسد.

وي گفت: اکنون آب خور بندر بوشهر10 و نیم متر اسـت که به 12 تا 

5/12 متر خواهد رسید و در نتیجه کشــتی هایی با ظرفیت 50 هزار 

تن مــی توانند در این بندر پهلو بگیــرند، در حالیکه هم اکنون فقط 

کشتی هاي30 هزار تنی می توانند به این بندر بیایند.
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اخبار گوناگون
اخبار گوناگون

اخبار گوناگون
اخبار گوناگون

همزمان با دهه فجر سال 1393 نخســتین سیلوي بخش 

خصوصی در میاندوآب افتتاح شد

 مجري نخستین سیلوي بخش خصوصی در میاندوآب، از افتتاح و 

آماده بهره برداري شدن این طرح در دهه مبارك فجر امسال خبر 

داد.

این سیلو به ظرفیت 15 هزار تن  ذخیره غالت و در کنار ایسـتگاه 

ذرت خشـــــــک کنی با ظرفیت 10 تن در ساعت در زمینی به 

مساحت 12 هزار متر مربع و با صرف 30 میلیارد ریال احداث شد.

وي با بیان اینکه با بهره برداري از این طرح براي پنج نفر فرصــت 

اشتغال فراهم می شود، افزود: این سیلو به منظور ذخیره سـازي و 

تامین مواد اولیه کارخانه خوراك دام و طیور احداث می شود.

حسینی تصریح کرد: این سیلو کامالً با هزینه شخصـی احداث می 

شود و به عنوان نخستین سیلوي میاندوآب است که در آن ذخیره 

سازي انواع غالت انجام می گیرد.

اخبار گوناگون
اخبار گوناگون

اخبار گوناگون
اخبار گوناگون

خرید جدید ایران در بازار جهانی گندم

8 هزار تن گندم از اتحادیه  شرکت هاي ایرانی خصوصی حدود 5

اروپا و منطقه دریاي سیاه خریداري کردند که نخســــــــتین 

خریدشان در چند هفته گذشته بود.

رویترز به نقل از معامله گران اروپایی نوشـت: این گندم که براي 

تحویل در مارس معامله شده شامل 60 هزار تن گندم از آلمان و 

منطقه دریاي بالتیک و 25 هزار تن دیگر از منطقه دریاي سـیاه 

است.

به گفته یک معامله گر، خریداران ایرانی خصوصی تقاضاي قابل 

مالحظه اي براي گندم آلمان، دریاي بالتیک و استرالیا دارند. بر 

اساس این گزارش، ایران آخرین بار در پایان سـال 2014 مقدار 

قابل توجهی گندم خریداري کرد.

تحریم هاي غربی علیه برنامه هســـــــته اي شامل خرید غذا و 

کاالهاي بشردوستانه نمی شود اما تحریم هاي مالی اتحادیه اروپا 

و آمریکا، انجام مبادالت این کاالها را در دو سال گذشته دشـوار 

کرده و عمده خریدها توســط خریداران دولتی مانند شـــرکت 

بازرگانی دولتی ایران انجام گرفته است.

با اینهمه خریداران خصوصی ایران نیز با تسهیل تحریم ها که به 

دنبال توافق مقدماتی هسـته اي صورت گرفته است، براي خرید 

غالتی شامل ذرت و خوراك دام وارد بازار شده اند.

یک بازرگان دیگر اظهار کرد: خریداران دولتـی ایـرانـی در حال 

حاضر در بازار نیســــــــتند اما احتماال از اواسط آوریل پس از 

تعطیالت ســـال نوي ایرانی که بودجه آنها براي ســـال جدید 

تخصیص یافته به بازار بازخواهند گشت.

به گفته وي، برنامه حمایت کشـاورزي، قیمت هاي گندم داخلی 

را به حدود 330 دالر در هر تن رسـانده که باالتر از ســطح بین 

المللی است و در حال حاضر واردات گندم براي مصرف داخلی و 

براي صادرات آرد گندم را به صرفه می کند.

شـــــرکت هاي ایرانی ماهانه حدود 150 هزار تن آرد گندم به 

کشـــورهایی مانند عراق، افغانســـتان، امارات متحده عربی و 

کشورهاي عربی دیگر صادر می کنند. 

تولید جهانی گندم امسال در مقایسه با سال 2014 اندکی 

کاهش می یابد.

فائو که اخیرا برآورد خود از تولید جهانی گندم در سال 2014 را 

افـزایش داده بود، اکنون پیش بینـی مــی کند این تولید با 20 

میلیون تن یا یک درصد افزایش نســـــــبت به سال 2013 به 

2,542 میلیارد تن رسیده است.

این افزایش تولید، ناشــــی از افزایش تولید گندم در آرژانتین، 

آسیاي مرکزي و اروپا است. فائو با توجه به کشت زمستانه گندم 

در نیمکره شــمالی در ســال 2015، پیش بینی می کند تولید 

گندم در ســال جاري تنها یک درصــد کمتر از رکورد تولید در 

سال 2014 باشد که این امر ناشی از کاهش بازده محصــول در 

اتحادیه اروپا و آسیاي میانه است.

بنابه پیش بینی فائو، امســــال به دلیل افزایش اندك میانگین 

سرانه مصــــــــرف گندم در جهان به 153,3 کیلوگرم، گندم 

اختصاص یافته براي مصارف غذایی به 1,107 میلیارد تن برسد. 

گندم مورد استفاده براي غذاي حیوانات نیز پیش بینی می شود 

با 4 درصد افزایش به 877 میلیون تن برسد.

سیلوي 50 هزار تنی غالت و انبار سرپوشـیده در قدیمی 

ترین بندر استان مازندران، بندر نوشهر احداث می شود

 

منوچهر تاتینا در حاشـیه عقد قرارداد ســاخت ســیلوي جدید 

غالت در بندر نوشـهر، سـرمایه گذاري ســیلوي جدید غالت را 

1 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: این قرارداد با شــــــرکت  5 0

خدمات دریایی و بندري سینا به امضاء رسیده است.

وي ظرفیت ســیلو را 50 هزار تن بیان کرد و گفت: مدت اجراي 

قرارداد نیز شامل ساخت و بهره برداري 15 ساله است.

به گفته تاتینا همچنین انبار سرپوشیده نیز به مساحت 23 هزار 

متر مربع به مدت 10 سال ساخت و بهره بردراي از سوي شرکت 

یاد شده احداث می شود.

وي با اشاره به سرمایه گذاري بیش از 80 میلیارد ریال این طرح 

گفت: این قراردادها بصورت به صورت  BOTاست که در نهایت 

5 هزار تنی غالت و انبار  تمامی تأسیســـات مرتبط با سیلوي 0

ســرپوشــیده به مالکیت اداره کل بنادر و دریانوردي اســـتان 

مازندران درخواهد آمد. شایان ذکر اسـت مازندارن سـه بندر در 

نوشهر، فریدونکنار و امیرآباد دارد.
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اخبار گوناگون
اخبار گوناگون

اخبار گوناگون
اخبار گوناگون

اخبار گوناگون
اخبار گوناگون

اخبار گوناگون
اخبار گوناگون

کارخانه تولید آرد در گرمی مغان احداث می شود

فرماندار گرمی گفت: احداث کارخانه آرد سازي این شهرستان با 

130 میلیارد ریال تســهیالت تصــویب و به استانداري اردبیل 

معرفی شده است.

محمود عالیی در جلســـه بررسی تحقق برنامه هاي اقتصـــاد 

مقاومتی در گرمی افزود: با هدف توسعه گرمی مغان در شـوراي 

برنامه ریزي این شـــهرســــتان اجراي ده ها طرح تولیدي در 

مجموع یک هزار و 400 میلیارد ریال اعتبار به تصــویب رسیده 

است.

وي اظهار کرد: شاید تمام طرح هاي مصوب به دالیل مختلف به 

نتیجه نرسد اما جهت گیري فعالیت هاي شـهرسـتان به سـمت 

توســعه و عمران اســـت. گرمی مغان در شـــمال اردبیل و در 

مجاورت جمهوري آذربایجان قرار دارد.

 مدیر کل بنادر و دریانوردي گیالن خبر داد:

ساخت مخازن، انبار و سیلو به سرمایه گذاران بخش خصــوصی 

واگذار می شود

با توجه به نشــــســــت هایی که اخیراً با چند سرمایه گذار در 

خصـوص صادرات و واردات غالت صورت گرفت، نیاز به افزایش 

واردات این محصول، سرمایه گذاري در این بخش، بیش از پیش 

نمود پیدا کرده است. 

نشست کمیته سرمایه گذاري اداره کل بنادر و دریانوردي استان 

گیالن با حضور مدیرکل، معاونین و روساي ادارات و کارشناسان 

مربوطه برگزار شد.

در این نشـــســـت مدیرکل بنادر و دریانوردي استان گیالن از 

پیگیري تیپ قراردادها خبر داد و افزود: با توجه به نشسـت هایی 

که اخیراً با چند سرمایه گذار در خصــــوص صادرات و واردات 

غالت صورت گرفت، نیاز به افزایش واردات این محصـــــــول، 

سرمایه گذاري در این بخش بیش از پیش نمود پیدا کرده است.

نعیمی افزود: منتظر ارائه درخواست سرمایه گذاري هســتیم و 

باید ســاخت مخازن، انبار و ســیلو را با ســرمایه گذاري بخش 

خصوصی در دستور کار قرار دهیم تا با افزایش صادرات و واردات 

غالت مشـکلی نداشته باشیم. مدیرکل بنادر و دریانوردي استان 

گیالن خاطر نشان کرد: بررسی مشـکالت سوخت با پیمانکاران 

سوختی در جهت ارائه خدمات ایمن با نظارت هر چه بیشتر این 

اداره کل از تصـمیمات این نشـســت بود. نعیمی در پایان اشاره 

کرد: با توجه به طرح توسعه بررسـی ایجاد زیرسـاخت خط لوله 

در بندر انزلی با توجه به پشـــتوانه و مســــیر عبوري لوله هاي 

سوختی نیز در دستور کار این کمیته قرار گرفت.

با رفع تحریم ها، کاهش قیمت نهاده ها، تجارت آرام و فضــــاي 

رقابتی، صنعت دامداري اثرات مثبتی را خواهد دید.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزي حسن رکنی افزود: چشم 

امید براي تولید محصـوالت استراتژیک در داخل کشـور داریم و 

از فرصت هاي ایجادشده در مســیر صادرات براي رونق بخشــی 

استفاده خواهیم کرد.

معاون وزیر جهاد کشـاورزي در امور تولیدات دامی درباره توافق 

گـروه 1+5 با ایـران و اثــرات مثبت آن بــر بخش هاي تولیدي 

کشورمان تصریح کرد: به طور قطع این مذاکرات اثرات خود را بر 

تمامی بخش ها و زیربخش ها خواهد گذاشــت، به گونه اي که در 

بخش دام و دامپـروري نیـز اثـربخش خواهد بود. به عنوان مثال 

بخشـی از سبوس که در اختیار واحدهاي تولیدي قرار می گرفت 

در برنامه هاي حمایتی دولت همچنان باقی خواهد ماند.

وي یادآور شد: با ثابت شـدن قیمت ارز، روان شـدن ارتباطات و 

تجارت اتفاق افتاده و آزادسـازي منابع ریالی نیز نقش مؤثري در 

مبادالت تجاري خواهد داشت.

رکنی تأکید کرد: نهاده هاي کشــــاورزي و نهاده هاي مورد نیاز 

بخش دام و طیور بدین ترتیب با قیمت هاي مناســــــب تر و در 

فضــایی رقابتی و سالم به کشــور وارد می شود و به طور قطع با 

کاهش قیمت آنها روبه رو خواهیم بود.

معاون امور دام وزارت جهاد کشــــاورزي اظهار داشت: کاهش 

قیمت نهاده ها و حرکت با رویکرد جهانی منجر به افزایش تولید 

در بخش می شــــــود و بدین ترتیب اثرات مثبت آن در تمامی 

زیربخش ها مشاهده می شود.

به گزارش وزارت کشــاورزي امریکا، تولید سویاي جهان در سال 

2014 – 15 میالدي با 11 درصـد افزایش از 284 میلیون تن در 

سـال گذشـته به 315 میلیون تن رسـیده اسـت. در همین حال 

برآورد می شود که مصـرف جهانی نیز با 3 / 6 درصد رشد از 272 

میلیون تن در سال گذشته به 289 میلیون تن رشـد یابد. یکی از 

کارشناسان در این زمینه اظهار داشت : در صورت تداوم این روند، 

طی هر دهه به 80 میلیون تن سویاي بیشتر نیاز پیدا می شود.  

برآورد می شود واردات سـویاي چین در سـال مالی 2014 – 15 

میالدي 74 میلیون تن باشـــد و اتحادیۀ اروپا با 75 / 12 میلیون 

تن رقیب این کشور خواهد بود. 

انتظار می رود واردات ژاپن و تایوان به ترتیب 90 / 2 میلیون تن و 

35 / 2 میلیون تن باشــد و همینطور واردات اندونزي و تایلند نیز 

به ترتیب 35 / 2 و 00 / 2 میلیون تن برآورد می شود.

قیمت نهاده هاي دامی با دستاورد توافق هسته اي کاهش می یابد  

رشد مصرف سویا و ذرت جهان در سال جاري 

در سـال 2014-15 میالدي، تولیدات جهانی ذرت همانند سـال 

گذشته و رقم 990 میلیون تن خواهد بود، در حالیکه مصــــرف 

جهانی ذرت با 85 / 2 درصــد از 945 میلیون تن به 972 میلیون 

تن افزایش خواهد یافت.  

انتظار می رود تولیدات ذرت امریکا در ســال مالی 2014-15 به 

رقم 1 / 302 میلیون تن برسد که نسـبت به رقم تولیدات در سال 

گذشته 0 / 293 میلیون تن افزایش خواهد داشـت ؛ اما صـادرات 

آن انتظار می رود 7 / 45 میلیون تن باشد که در مقایسه، این رقم 

در سال گذشـته 7 / 48 میلیون تن بود. در همین حال برآورد می 

شـــود تولیدات ذرت چین با 37 / 1 درصـــد کاهش از 5 / 218 

میلیون تن در سال گذشته به 5 / 215 میلیون تن برسد.

مصرف ذرت جهان با 3 درصد رشد به 970 میلیون تن می رسد ! 
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در جلســـه مشـــترکی که بین هیات روسی و بخش بازرگانی 

جمهوري اسالمی ایران برگزار شد، واردات غالت از کشــــــور 

روسیه و صادرات مرغ، آبزیان و سبزي و صیفی به کشـور روسیه 

از طریق راه هاي دریایی مورد تأکید قرار گرفت.

در دیدار رسمی معاون دبیر شوراي امنیت فدراسـیون روسـیه و 

هیات همراه بر گســـترش همکاري هاي دو کشـــور در بخش 

کشاورزي تأکید شد.

در این دیدار، معاون دبیر شوراي امنیت فدراسیون روسیه گفت: 

به دلیل همســایگی ایران با کشــور ما، باید روابط اقتصــادي و 

تجاري دو کشور توسعه یابد.

لوکیانوف افزود: امنیت غذایی مســـئله اي است که با آن روبه رو 

هستیم، به گونه اي که در زمان هاي گذشته کشور ما تا 60 درصد 

مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد می کرد، اما در حال حاضــــر 

اقتصاد پیشرفته تري داریم.

وي خاطرنشـان کرد: کشـور روسیه خود تحریم هایی را با برخی 

کشــــــــورها اعمال می کرد و براي رفع برخی محدودیت ها، 

راه حل هایی ازجمله پشتیبانی از تولیدکنندگان ملی مدنظر قرار 

گرفت.

معاون دبیر شوراي امنیت فدراسیون روسیه ادامه داد: فهرسـت 

محصوالت وارداتی و صادراتی که می تواند بین دو کشـور مبادله 

شود، باید توسط اتاق بازرگانی مشــــترك ایران و روسیه حل و 

فصل شود و البته حضـور و آمادگی شرکت هاي خصـوصی براي 

وضعیت بازار بسیار مؤثر است.

وي درباره مشــــکالت حمل و نقلی نیز یادآور شد: دریاي خزر 

براي حمل محصـوالت ایرانی به روسیه داراي مزیت است، اما از 

آنجا که بنادري همچون ســن پطرزبورگ وجود دارد، می توان از 

این طریق محصــوالتی همچون غالت را به ایران وارد کرد و در 

مقابل از ایران آبزیان، سبزي و صیفی و سایر محصـوالت مدنظر 

روسیه را وارد کرد.

لوکیانوف تأکید کرد: از بخش هاي مختلف کشـــور روسیه براي 

ایجاد مناطق ترمینالی در راستاي صادرات و واردات محصـوالت 

کمک گرفته می شود.

تعرفه هاي باالي 25 درصدي روسیه، مزیت اقتصـــادي را دچار 

مشکل می کند

قائم مقام وزیر جهاد کشـــاورزي در امور بازرگانی در این مراسم 

گفت: باال بودن تعرفه هاي واردات کاال به روســــــــیه از دیگر 

مشــــکالتی است که باعث شده میانگین تعرفه ها به باالي 25 

درصد برسد که این امر مزیت هاي اقتصـادي دو کشــور را دچار 

مشکل می کند.

سینکی خاطرنشـــان کرد: الزم است راهکارهایی جهت کاهش 

هزینه هاي تجارت بین دو کشور اتخاذ شود.

وي بر تقویت تجارت دریایی از طریق دریاي خـزر تأکید کـرد و 

افزود: مسـئله دیگري که در حال حاضر ایران با آن روبه رو است، 

خشـــکســـالی و کم آبی است که در این راستا از سیاست هاي 

اصولی وزارت جهاد کشـاورزي، کشـت هاي فراسرزمینی است و 

بدون تردید اقلیم روسیه می تواند پایگاه خوبی براي کشـت هاي 

برخی از محصوالت کشاورزي باشد.

وي ادامه داد: از کارشـناسـان مربوطه درخواسـت می شــود که 

امکان حضــور بخش خصـــوصی ایران را براي کشـــت برخی 

محصوالت در برخی از بخش ها فراهم آورد.

سینکی تصریح کرد: نماینده دو بانک نیز در جلسه حاضر حضور 

دارند که امیدواریم جلســات مشــترکی با بانک هاي موضوعی 

ایران برگزار کنند.

وي یادآور شد: ما تجارب گسـترده اي براي شکســتن تحریم ها 

داریم که می توانیم آن را در اختیار روسیه قرار دهیم و امیدواریم 

که این جلســات منجر به ارتقاء سطح اقتصـــادي دو کشـــور 

شـود.ســینکی در پایان تأکید کرد: باید فاصــله ها را به حداقل 

ممکن برسانیم.

گالیه ایران به نماینده شوراي امنیت روسیه از کندي تجارت کشاورزي؛

پیشنهاد واردات غالت از روسیه و صادرات مرغ و آبزیان ایران به آن کشور 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور گلستان

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور 22 لغایت 25 اردیبهشـت 94 در محل 

دائمی نمایشـگاههاي استان گلسـتان برگزار می گردد. شرکت ptsilo با توجه به فعالیت 

گسـترده خود در خصـوص سیلوسازي بویژه در منطقه شمال کشـور، برنامه حضـور در این 

نمایشگاه را بعنوان غرفه گزار خواهد داشت.

از مشـتریان و متقاضیان عزیز ساخت سیلو در این نمایشـگاه دعوت رسمی بعمل می آوریم. 

منتظر دیدارتان هستیم.

حضور  ptsilo  در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور شیراز

نمایشـگاه صنعت دام و طیور شیراز براي یازدهمین بار در محل دائمی نمایشــگاه هاي بین 

المللی استان فارس و با حضـور شرکتهاي فعال و بزرگ این حوزه برگزار خواهد شد. شرکت 

 ptsilo همانند سـنوات گذشـته  بعنوان غرفه گزار و شـرکتی فعال در حوزه سـیلوسـازي 

منتظر قدومتان در این نمایشگاه می باشد.

برگزاري هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت دام و طیور ارومیه

هفتمین نمایشــگاه صنایع و ماشین االت دام و طیور و کشــاورزي و نهاده هاي 

آبیاري 22 لغایت 25 اردیبهشـت 94 در محل دائمی برگزاري نمایشـگاههاي بین 

المللی شهر ارومیه برگزار می گردد. این نمایشـگاه شاهد حضــور فعاالن صنایع 

کشاورزي و دامچزشکی و حتی صنایع تبدیلی خواهد بود.
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